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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Zaterdag heeft een fl inke groep vrijwilligers zich op het terrein van Zwembad De 
Zien zich weer van zijn beste kant laten zien. Bijna zeven weken voor de opening - op Ko-
ningsdag - zijn er veel klussen uitgevoerd. Zoals het aanleggen van een nieuw Beachvolley-
balveld, het schilderen van de tafeltennistafel en schoonmaakwerk. Het zwembad maakt zich 
zo weer op voor een mooi zwemseizoen. (foto: Sander Visser)

Feestelijke opening van 
de nieuwe bibliotheek

Uitgeest - Na een lange aan-
loop is men zover: de nieuwe 
bibliotheek aan de Dr. Brug-
manstraat in Uitgeest is bij-
na klaar en wordt zaterdag 
19 maart om 11 uur feeste-
lijk geopend.
Veel mensen hebben gehol-
pen met de opbouw en in-
richting. Nog meer mensen 
hebben boeken geschonken, 
daardoor heeft de biblio-
theek nu al een mooie collec-
tie: romans, thrillers, prachti-
ge kunstboeken en een leuke 
kinderhoek. Er is een leesta-
fel, maar men is nog op zoek 
naar mensen of bedrijven die 
een abonnement op een blad 
of krant willen sponsoren.
Volgende week zaterdag de 
19e maart openen we om 
11 uur met feestgedruis de 
nieuwe bibliotheek aan de 
Dr Brugmanstraat. Uit de in-
gezonden ideeën voor een 
naam is een leuke naam ge-
komen. Welke?......... U zult 
het zien!
Wethouder Judy Kloosterman 

zal samen met Wies de Wit, 
de voorzitter van de Stichting 
Bibliotheek Uitgeest de ope-
ningshandeling verrichten. 
Paulien van Tol biedt haar 
nieuwe kinderboek aan. 
De stichting hoopt dat veel 
mensen zich inschrijven als 
‘Vriend van de bieb’, daarmee 
kan men geld binnen krijgen 
om de boekencollectie aan te 
vullen. U bent al Vriend voor 
10 euro, maar meer geven 
mag natuurlijk ook.
De openingstijden zijn maan-
dagmiddag, dinsdagavond, 
woensdagmiddag, vrijdag-
avond en zaterdagochtend.  

Aan de klus in 
Zwembad De Zien

Exposities 2016

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

PAsen za 19-3 t/m zo 3-4 2016
HemelVAArT/PinksTeren 

do 5-5 t/m ma 16-5 2016
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

HAZELNOOTPROGRÉS VAN VERS GEBRANDE HAZELNOTEN, 
BOMVOL SLAGROOM.

HAZELNOOT SLAGROOMSLOF

8,95
10,95
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
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Castricummerwerf 49
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Tel. (0251) 652924
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OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

R   aadslid 
aan het wooRd

Jan van 
den Berg

In ons dorp worden plannen 
gemaakt om het centrumge-
bied te ontwikkelen.
Dat doet de gemeente in sa-
menspraak met belangheb-
benden zoals de omwonen-
den.

Hiervoor zijn informatieavon-
den gehouden waar men dan 
zijn mening kon geven. 
Daar is gelukkig ook goed 
gebruik van gemaakt.
Op de laatste avond lagen er 
drie plannen ter beoordeling, 
die na inbreng op een eer-
dere bijeenkomst tot stand 
waren gekomen.

Ook nu waren er weer de no-
dige op- en aanmerkingen op 
de plannen.
Duidelijk werd wat men niet 
wilde en dat als er toch mee 
door wordt gegaan er vele 
bezwaarschriften zullen ko-
men.

Dat geldt ook voor de UVP: 
blijf af van de IJsbaan.
Daarom is het goed dat er 
van deze inspraakavonden 
worden gehouden.
Een ieder kan er zijn voordeel 
mee doen.
Het scheelt veel tijd, geld en 
ergernis.

Zo kom je tot een goed plan 
waar ieder zich wel in kan 
vinden en zo hoort het ook.
De politiek kan er ook lering 
uit trekken.
Luisteren naar de inwoners 
en dan niet alleen in verkie-
zingstijd.

Wij van de Uitgeester Vrije 
Partij willen en zullen dat 
doen.

Uitgeest - Dinsdag 8 maart 
werd de bewoonster van een 
woning aan de Dokter Brug-
manstraat gebeld door een 
persoon, die zich voordeed 
als medewerker van de wo-
ningbouwvereniging.
Deze wilde die avond langs-
komen. De bewoonster ging 
hier heel verstandig niet op 
in.
Een woordvoerster van de 
woningbouwvereniging deel-
de desgevraagd mede, dat de 
bewoners op de hoogte zijn 
van de juiste procedure bij de 
woningbouwvereniging en 
niet op dit soort telefoontjes 
in moeten gaan.

Valse 
voorwendselen

Uitgeest - Tijdens een in-
haalmanoeuvre reed zondag-
ochtend om 05.00 uur op de 
A9 een personenauto tegen 
de achterzijde van zijn voor-
ganger aan. In het inhalen-
de voertuig zaten zeven per-
sonen. Deze zijn door maar 
liefst zes ter plaatse geko-
men ambulances onderzocht.
Twee personen zijn voor on-
derzoek overgebracht naar 
het ziekenhuis.
De bestuurder van deze auto 
bleek vermoedelijk onder in-
vloed van alcohol/drugs. Hij 
werd aangehouden. Aan het 
bureau is een bloedproef af-
genomen.
Beide auto’s werden wegge-
sleept door een bergingsbe-
drijf.

Aanrijding op A9

Uitgeest - Tussen 2 en 10 
maart werd tijdens afwezig-
heid van de bewoner inge-
broken in een woning aan 
de Geesterweg. Op meerde-
re kozijnen werden moeten 
aangetroffen, ook werd ge-
tracht een slot te forceren. 
Uiteindelijk werd een ruit in-
gegooid met een stoeptegel.
De gehele woning werd door-
zocht. Het is nog niet duide-
lijk wat er wordt vermist.

Inbraak

Uitgeest - Op de Provin-
cialeweg werd maandag 7 
maart een snelheidscontrole 
gehouden. Er werden 74 be-
keuringen uitgedeeld. 
Een snelheidscontrole op de 
Geesterweg op donderdag 
10 maart leverde 70 overtre-
dingen op.

Snelheids-
controles

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen 
over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In 
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij 
verschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook 
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten 
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via 
www.facebook.com/velsertunnel.

Waarom zijn niet alle verbindings-
wegen klaar op 15 april?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. De Wijkertunnel is 
dan de belangrijkste omleidingsroute. Met speciale verbin-
dingswegen zorgen we ervoor dat u niet hoeft om te rijden 
via Rottepolderplein of Heemskerk. De omleidingsroute via 
de twee zogeheten calamiteitenbogen is tijdens de reno-
vatie permanent open. Dat maakt dat u snel van de A22 
naar de A9 rijdt en, na de Wijkertunnel, richting IJmuiden 
en Haarlem. Ook komen er twee keerlussen op de knoop-
punten Velsen en Beverwijk en twee keerlussen iets ten 
zuiden van de Velsertunnel. 3D-simulaties van de diverse 
omleidingsroutes zijn te zien op: bit.ly/omleidingsroutesvel-
sertunnel.

Aanleg keerlussen
Rijkswaterstaat is in april vorig jaar begonnen met de aan-
leg van de keerlussen. De eerste twee – bij de knooppun-
ten Velsen en Beverwijk – zijn klaar voordat de Velsertunnel 
sluit in april. De andere twee – net ten zuiden van de Vel-
sertunnel – kunnen we pas maken in het eerste weekend 
dat de Velsertunnel dicht is omdat hiervoor de bestaande 
rijbanen van de A22 en N208 nodig zijn. Vanaf maandag-
ochtend 18 april (05.00 uur) kan het verkeer op de A22 ook 
op de laatste twee keerlussen rijden. Daarmee is de tijdelij-
ke verkeerssituatie een feit die tijdens de hele renovatie van 
kracht blijft. Na de renovatie van de Velsertunnel verwijdert 
Rijkswaterstaat de keerlussen weer, omdat deze dan niet 
meer nodig zijn.

Regio bereikbaar
De verbindingswegen zijn onderdeel van het plan om de 
IJmond bereikbaar te houden tijdens de renovatie van de 
Velsertunnel. In het plan, dat Rijkswaterstaat samen met 
de omgeving heeft opgesteld, staan verschillende maatre-
gelen die de verwachte verkeershinder verminderen. Naast 
omleidingsroutes gaat het bijvoorbeeld om een tijdelijke 
extra rijstrook in de Wijkertunnel en een extra pont over 
het Noordzeekanaal. Alle maatregelen samen brengen de 
verkeerhinder in de spits terug tot ongeveer een half uur 
vertraging. Buiten de spits is de vertraging enkele minuten. 

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: 
www.facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertun-
nelrws. 



St. Patricksday in de Bonte Vivant
Uitgeest - Zaterdag 19 maart 2016 
staat de Bonte Vivant  in het teken 
van de viering van St. Patricksday. Dit 
feest wordt in Ierland en onder an-
dere de Verenigde Staten van Ame-
rika, waar veel Ieren wonen, groots 
gevierd. Maar ook op andere plaat-
sen in de wereld waar veel Ieren wo-
nen is deze feestdag een reden om 
er iets gezelligs van te maken. Ook in 
de IJmond is het inmiddels een tradi-
tie geworden dat er op een of meer-
dere plaatsen St. Patricksday gevierd 
wordt. In Uitgeest pakt de Bonte Vi-

vant voor deze gelegenheid uit met 
Ierse muziek, Irish stew, Ierse bie-
ren en een quiz over Ierland waar-
mee “de Bonte Vivant St. Patrickstro-
fee” te winnen is. De muziek zal wor-
den verzorgd door The Fisherman´s  
Bend, bestaande uit Gerrit Kuyt en 
Jeroen Stam en, speciaal voor deze 
gelegenheid, aangevuld met Bouke 
Warger en Paul Jurriens. Samen met 
de andere medewerkers en bezoe-
kers zullen zij er een gezellige Ier-
se avond van maken.Aanvang 21.00 
uur. Entree gratis

Rabobank in actie voor NL-Doet
IJmond - De Rabobank is dichtbij en 
betrokken bij de maatschappij. Dat 
zeggen ze niet alleen, ze brengen het 
ook in de praktijk. Dit keer door zich 
sterk te maken voor vrijwilligerswerk 
tijden NL-Doet.
De Rabobank is betrokken bij per-
sonen of groepen in de samenle-
ving die zich vrijwillig inzetten voor 
het verbeteren van hun eigen situatie 
of die van anderen, voor het verbete-
ren van de leefomgeving of de soci-
ale samenhang in hun buurt. Dat is 
al heel lang zo. In deze tijd van een 
terugtredende overheid en een toe-
nemende noodzaak tot zelfredzaam-
heid wil de Rabobank ondernemen-
de mensen stimuleren en ondersteu-
nen in hun maatschappelijke ambi-
ties. Dat laten ze onder meer zien 
met het project NL-Doet.
Werknemersvrijwilligerswerk is voor 
de Rabobank een nieuwe vorm van 
maatschappelijke betrokkenheid. Ze 
stimuleren en faciliteren medewer-
kers om persoonlijk een actieve bij-
drage te leveren aan maatschappelij-
ke activiteiten. Dit jaar hebben weer 

diverse medewerkers van Rabobank 
IJmond zich ingezet bij sociale pro-
jecten. Vrijdagmiddag was de Harte-
kampgroep aan de beurt. Samen met 
twee begeleiders van locatie Duin-
wijklaan hebben zij een tiental cli-
enten een leuke middag bezorgd 
door lekker lopend naar Cineworld 
te gaan en daar te genieten van een 
heerlijke lunch. Door de bezuinigin-
gen in de zorg is het tegenwoordig 
lastig om voldoende mensen op de 
been te krijgen om in dit soort activi-
teiten te voorzien.

Zaterdag werden er nog vier pro-
jecten opgepakt. Zo werd er op een 
korpsschip in IJmuiden geschuurd 
en geschilderd, met bejaarden het 
mooie weer opgezocht vanuit Verzor-
gingshuis de Moerberg in IJmuiden, 
de patio en tuin opgeknapt bij Ver-
zorgingshuis Meerstaete in Heems-
kerk en volop geschilderd bij Harte-
heem, eveneens in Heemskerk. In to-
taal zijn ongeveer zestig medewer-
kers van de Rabobank dit jaar bij NL-
doet inzetbaar geweest.

Super veel beweegvariatie 
bij Fitmix voor Kids

Regio - Beweging, variatie, fun, fit-
heid, dat is Fitmix voor kids. Wil jij 
graag sporten en heb je geen idee 
wat je wilt? Doe dan twee keer gratis 
mee met Fitmix voor Kids. Instromen 
kan op elk moment. Brenda Calf heeft 
ruim 16 jaar ervaring met het lesge-
ven van groepen kinderen en volwas-
senen op diverse sportscholen in de 
regio, en bij Bounz in Beverwijk.
Door samen te werken met zorgver-
leners zoals artsen en fysiotherapeu-
ten, viel het op dat er veel kinderen 
zijn die niet goed weten welke sport 
ze willen doen. Dit geldt voor kinde-
ren met en zonder gewichtsproble-
men. Vooral pubers vinden het las-
tig om een geschikte sport te vinden 
die bij ze past. Fitmix springt hier op 
in door een gevarieerd beweegpro-
gramma aan te bieden. Het mooie is 
dat iedereen op zijn eigen niveau in 
een relaxte sfeer traint. 
De basisschoolgroep heeft een gro-
te sportvariatie zoals: boksen, fit-
ness, bootcamp, (soccer)squash,  
fungames en springen bij Bounz. De 
middelbareschoolgroep zal met na-
me trainen in de fitness, maar ook 
springen bij Bounz, (soccer)squash, 
boksen en Bootcamp worden aange-
boden
De lessen vinden plaats bij MAX 
Sports & Wellness en bij Bounz, bei-
den aan de Parallelweg in Beverwijk. 
Fitmix is elke donderdagmiddag. De 

basisschoolgroep sport om 16:00 en 
de middelbareschoolgroep om 17:00.
Fitmix voor kids is ook aangesloten 
bij het Jeugd Sport Fonds. Dit is een 
fonds waar gezinnen met een mi-
nimaal inkomen een financiële bij-
drage kunnen aanvragen om hun 
kind(eren) te laten sporten.
Meer informatie: www.foodandfit-
coach.nl. Of bel Brenda Calf op num-
mer: 06-111 64 932. (Foto: Marjolein 
Remme)

Anneke Jelsma prolongeert titel
Uitgeest - De Uitgeestse tennis-
ster Anneke Jelsma-de Jong heeft 
haar nationale titel in het enkel-
spel op de Nationale Overdek-
te Veteranen Kampioenschappen 
tennis in de categorie 70+ gepro-
longeerd. De kampioenschappen 
werden gehouden in Hilversum. 
Ook in de categorie damesdub-
bel wist Anneke Jelsma, samen 
met Wil Baks, de landstitel in haar 
leeftijdscategrie te veroveren. (ar-
chieffoto)

Cafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest

ZATERDAG 19 MAART

St. Patrickdag
met live muziek van

The Fishermans’s Bend
Irsish Stew - Ierse bieren 

Aanvang: 21:00 uur Gratis entree!

BONTE VIVANT

Cafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest

Aanvang: 21:00 uur Gratis entree!

Iedere 1e zaterdag v/d maand live muziek
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Tandvleesontsteking verhoogt risico
Gezonde mond extra belangrijk 

bij hart- en vaatziekten

Castricum - Dat een ge-
zond en fris gebit prettig is, 
dat weet iedereen, maar een 
goede mondgezondheid kan 
ook het leven redden. Soms 
kan de kwaliteit van het gebit 
aandoeningen van het hart 
en van de bloedvaten ver-
oorzaken, of andersom. Meer 
weten over de relatie tussen 
mondgezondheid en hart- en 
vaatziekten? Maak voor De 

Week van de Mondhygiënist, 
van 14 tot en met 19 maart, 
een afspraak met mondhygi-
enist Annette Kivit voor een 
gratis tandvleescheck en 
tips en adviezen voor het be-
houd van een gezond gebit. 
De praktijk is gevestigd aan 
de Droogbloem 11a te Castri-
cum, tel.: 0251-657512.
Veel mensen denken dat het 
ontstaan van hart- en vaat-

ziekten alleen te maken heeft 
met een ongezonde leefstijl, 
maar niets is minder waar. 
Soms kan de kwaliteit van 
het gebit aandoeningen van 
het hart en van de bloedva-
ten veroorzaken, of anders-
om. Er is een relatie aange-
toond tussen tandvleesont-
steking en het risico op hart- 
en vaatziekten.
Tandvlees kan gaan ontste-
ken. De bacteriën gaan in de 
ruimte tussen tand en tand-
vlees zitten (pockets). Door 
de ophoping van de bacteri-
en, kan de ontsteking uitbrei-
den naar het onderliggen-
de weefsel en kaakbot (pa-
rodontitis). Een vervelend ge-
volg kan het verlies van tan-
den of kiezen zijn. Nog ver-
velender is het wanneer de 
schadelijke mondbacteriën 
in de bloedbaan terechtko-
men en zo processen kun-
nen veroorzaken die leiden 
tot bloedstolsels. Deze bloed-
stolsels kunnen een hartin-
farct of beroerte tot gevolg 
hebben. De meeste proble-
men met tandvlees en tan-
den zijn te voorkomen. Meer 
informatie over de mondhy-
giënist en de Week van de 
Mondhygiënist is te vinden 
op www.mondhygienisten.nl. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Assassin 

donderdag 20.00 uur
vrijdag  & zaterdag 21.00 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Rokjesdag 
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.30 uur  zondag 11.00 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Room
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 16.00 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

Knielen op een bed violen
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 19.30 uur
The Revenant

vrijdag 16.00 uur
Publieke werken

zaterdag 16.00 uur  
zondag 11.00 uur  

Robinson Crusoe - 2D
zaterdag 16.00 uur  

Zootropolis (NL) 3D
zondag 13.30 uur  

woensdag 14.00 uur  
Zootropolis (NL) 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur  
woensdag 14.00 uur  

Alvin en de Chipmunks: Road Trip
zaterdag 13.30 uur

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

Programma 17 maart  t/m  23 maart 2016

The Assassin
China, 9e eeuw, Tang Dy-
nastie. Generaalsdochter Nie 
Yinniang wordt op tienjarige 
leeftijd ontvoerd door een Ta-
oïstische non, die haar intro-
duceert in de oosterse vecht-
kunst en transformeert in een 
meedogenloze moordenaar, 
met als doel het elimineren 
van wrede en corrupte lo-
kale bestuurders. Na het fa-
len van een missie wordt Nie 
Yinniang door haar meeste-
res teruggestuurd naar het 

land van haar geboorte, met 
het bevel om haar eerste lief-
de, een neef die nu de groot-
ste militaire regio in Noord-
China leidt, te doden. 
Na dertien jaar ballingschap 
wordt de jonge vrouw gecon-
fronteerd met haar ouders, 
haar herinneringen en lang 
onderdrukte gevoelens. Nie 
Yinniang moet kiezen: blijft 
ze loyaal aan haar meesteres 
of redt ze de man van wie ze 
houdt?

The Revenant is een meesle-
pende en intrigerende filmer-
varing, geïnspireerd op een 
waargebeurd verhaal. 
Het is een episch avontuur 
van één man over overleven 
en de buitengewone kracht 

The Revenant van de menselijke geest. Tij-
dens een expeditie diep in de 
ruige Amerikaanse wilder-
nis wordt de legendarische 
avonturier Hugh Glass (Leo-
nardo DiCaprio) aangevallen 
door een beer en voor dood 
achtergelaten door zijn gezel-
schap. 

Bakker Putter laat 
Uitgeester puur genieten
Uitgeest - Dat Willem Put-
ter creatief is met brood en 
gebak dat wisten Uitgees-
ters wel, maar dat zijn creati-
viteit ook richting styling een 
aardig eindje komt, werd dui-
delijk toen dinsdag rond 9.00 
uur de nieuwe zaak werd 
geopend. Toen een aantal 
maanden geleden het pand 
van de buren leeg kwam te 
staan kreeg Putter het idee 
zijn eigen zaak uit te breiden.  
Het verkoopteam werkte ex-
tra uren om alles op tijd klaar 
te krijgen, maar stond dins-
dagochtend glunderend ach-
ter de toonbank toen burge-
meester Wendy Verkleij arri-
veerde om de prachtige Gie-
sen koffiebrander te onthul-
len die een prominente plek 
in de zaak heeft gekregen. 
Na de onthulling gaf Willem 
Putter een korte demonstra-
tie met Sumatrabonen die tij-

dens het proces in de ma-
chine eerst naar gras, dan 
naar hooi en vervolgens naar 
brood schijnen te ruiken. Er 
zijn een aantal tafels bijgeko-
men zodat winkelend publiek 
hier in alle rust van kan ge-
nieten. Vanaf de zitjes heeft 
men goed zicht op de hout-
gestookte oven en de brood-
jes die in de enorme rijskast 
liggen te rijsen. De geur van 
versgebakken brood die je 
vroeger op de Langebuurt 
deed snakken naar een fer-
me hap is nu alom aanwe-
zig aan de Middelweg. Na 
een demonstratie bij de oven, 
haalde Willem zelf de meel-
zakken van paard en wagen 
zoals dat vroeger ging.  Het 
ambachtelijke werk ligt hem 
na aan het hart. Knappe Uit-
geester die zonder koffiestop 
deze zaak voorbij loopt. (Fo-
to en tekst Monique Teeling.) 

Net als vroeger, is op dinsdag in alle vroegte het meel voor 
Bakker Putter met paard en wagen afgeleverd. De aflevering 
met paard en wagen was een ludieke actie van Molen De Oude 
Knegt uit Akersloot, een van de vaste leveranciers van Bakker 
Putter. In de korenmolen in Akersloot wordt door vrijwilligers 
nog elke week graan gemalen. In een winkeltje op het molenerf 
worden op woensdag en zaterdag meelproducten aan particu-
lieren verkocht. De afzet aan echte bakkerijen is belangrijk om 
de molen te kunnen laten voortbestaan; zonder die professio-
nele klanten kan de Oude Knegt niet draaien. Foto: Ger Bus. 
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Castricum - Zondag 20 
maart om 14.00 uur sluit 
Chris Bernhart de Boeken-
week af bij boekhandel Laan 
met zijn Literaturfest. Diege-
ne die snel aanmelden krij-
gen voor 7,50 euro bier, brad-
wurst und der Herr van Puf-
felen. 
Er zijn maximaal vijftig plaat-
sen. Dit jaar is het boeken-
weekthema Duitsland en 
daarom loopt het personeel 
van boekhandel Laan tijdens 
de Boekenweek boven in kle-
derdracht. 
Chris Bernhart, alias Meneer 

Van Puffelen zingt en speelt 
liedjes. Hij is niet zomaar sin-
ger-songwriter. Zijn lied-
jes zijn gebaseerd op litera-
tuur. Een ballad geïnspireerd 
op Geert Maks ‘Hoe God 
verdween uit Jorwerd’; ‘Joe 
Speedboot’ levert een onstui-
mig nummer op; ‘De Helaas-
heid der Dingen’ wordt hila-
risch bezongen. En natuur-
lijk komt ‘Gute Nacht Freun-
de’ voorbij. Van Puffelen komt 
met contrabas, en video-
scherm. Kantoorboekhandel 
Laan is te bereiken via 0251-
655511.

BlokfluitXplosie is twintig jaar
Castricum - Regionaal blok-
fluitorkest BlokfluitXplosie 
bestaat dit jaar twintig jaar. 
Op 19 maart vanaf 20.00 uur 
vindt in de Maranathakerk 
een jubileumconcert plaats, 
waar favoriete stukken uit 
de afgelopen twintig jaar ge-
speeld worden, maar ook 
nieuwe stukken. 
Het is een afwisselend pro-
gramma, met muziek van on-
der andere Grieg, Vivaldi en 

Scarlatti. Bij aria’s van Hän-
del wordt het orkest voor de-
ze feestelijke gelegenheid 
versterkt door zangeres Ma-
rieke Steenhoek. 
Het orkest bestaat uit onge-
veer dertig blokfluitisten. De 
lage baspartijen werden aan-
vankelijk gespeeld op de cel-
lo, maar in de loop der ja-
ren zijn er diverse lage fluiten 
aangeschaft, waardoor het 
orkest nu naast alt-, tenor- 

en basblokfluiten ook stan-
daard beschikt over groot-
bas- en contrabasblokfluiten. 

Als het stuk daarom vraagt, 
spelen de orkestleden ook 
op sopraan- of sopranino-
blokfluiten. Deze grote vari-
atie aan fluiten kan een flin-
ke uitbarsting van muziekge-
weld opleveren, wat de naam 
van het orkest verklaart: een 
explosie van blokfluitgeweld.

Akersloot - Woensdag 23 
maart komt presentator en 
entertainer Jack van Gel-
der naar voetbalvereniging 
Meervogels`31 om de jaar-
lijkse sponsoravond op te 
luisteren. Ook oud-Meer-
vogels jeugdspelers Ben en 
Daan Rienstra zijn uitgeno-
digd om door Jack te wor-
den geïnterviewd. Deze bij-
zondere avond is mede te 
danken aan een bod op een 
spreekbeurt van Jack van 
Gelder door de M-Side sup-
portersvereniging tijdens 

het 3FM Serious Request 
2014 in Haarlem. Jack van 
Gelder is vooral bekend 
als sportverslaggever, voor 
het eerst bij de Olympische 
Spelen van Montreal en ge-
roemd om zijn enthousiaste 
commentaar. Ben Rienstra 
is na een aantal mooie jaren 
bij Heracles en PEC Zwolle 
sinds deze zomer een vas-
te kracht binnen de hoofd-
macht van AZ. En ook op de 
carrière van Daan Rienstra 
zal nader ingegaan wor-
den. Hoe is het nu hij, na 

zijn opleiding bij onder an-
dere de jeugd van Ajax en 
Feyenoord zijn professione-
le plek heeft gevonden bij 
eerst Heracles en nu RKC.

Reflex Heren 1 kampioen
Castricum - Nadat Heren 1 
van Squashclub Reflex in de-
cember 2015 al winterkampi-
oen was, liet het team er in 
de tweede helft van het sei-
zoen geen gras over groei-
en. In de eerste twee wed-
strijden van de tweede helft 
tegen de Wadden uit Koog 
Bloemwijk en Squash Alk-
maar, werden de volle vijf-
tien punten gepakt. Er werd 
slechts drie keer verloren tij-
dens het gehele seizoen. Uit-
eindelijk is het verschil tus-
sen Sports World uit Amster-
dam, de nummer twee, en 
Reflex twintig punten gewor-
den. Afgelopen vrijdag stond 

de laatste wedstrijd van het 
seizoen op het program-
ma. Uit tegen Hillegom. Re-
flex deed zijn sportieve plicht 
en won de wedstijd met 13-7. 
Waar het herenteam niet op 
had gerekend was dat zij on-
verwacht in het zonnetje wer-
den gezet door het dames-
team van Reflex. Zij speelden 
een wedstrijd in Den Haag en 
kwamen langs om het feest-
je mee te vieren. Volgend sei-
zoen wordt er door de he-
ren in de promotieklasse ge-
speeld. Heren 2 behaalde de 
vierde plaats in de poule, net 
zoals Dames 2 in de tweede 
divisie.

Jack praat met Ben en Daan

Voorzitter Jan Schipper van D66:

,,Oprispingen in media doen 
naam van partij geen goed”

Castricum - Op 14 februa-
ri schreef Jan Schipper, voor-
zitter D66 afdeling Castricum, 
over de breuk in de Castri-
cumse coalitie. Hij koos voor 
de titel ‘Niettemin Vooruit’, 
om uit te dragen, dat D66, te-
gen vele stromen in, er naar 
streeft om maatschappelijk 
belang boven partijbelang te 
stellen en partijbelang boven 
persoonlijke glorie.
,,De afgelopen vier weken is 
de goede naam van de lo-
kale politiek door oprispin-
gen in openbare en particu-
liere media niet bevorderd. 
Hoewel het de ex-wethou-
der, de fractie en het bestuur 
van D66 Castricum veelvul-
dig moeite kostte op de tong 
te blijven bijten, hebben we 
geen olie op het vuur willen 
werpen. Met name hoe het 
toch mogelijk is dat de ene 
betrokkene er prat op gaat 
de gemeentelijke schuld met 
bijna 40 miljoen te hebben 
kunnen verlagen en een an-
der die stellig beweert dat 
dat gepronk van een pauw is, 
het zou namelijk slechts 1,4 
mln. bedragen.” 
Hilbrand Klijnstra heeft vol-

gens Schipper in de kalen-
derjaren 2012 tot en met 
2015 de totale schuld met 
38 miljoen teruggebracht: 
van 92 naar 54 miljoen. ,,Wel 
is het zo, dat een gedeel-
te van die schulddelging op 
conto komt van de woning-
bouwverenigingen. Vanouds 
loopt hun schuld namelijk via 
de gemeenten. Maar ook de 
kernschuld van de gemeen-
te is in het college met daar-
in Klijnstra in die vier jaar fors 
teruggedrongen: van 67 naar 
46 miljoen. Dus is in de jaren 
2012 tot en met 2015 per sal-
do 21 miljoen kernschuld af-
gelost. Dan de benadering op 
de website van CK&G. Daar 
neemt men niet 2012, maar 
kennelijk 2010 als basisjaar. 
Toen bedroeg de kernschuld 
47,5 miljoen, thans 46,1; afge-
lost per saldo 1,4 miljoen.”

In de loop van de jaren 2010 
en 2011 is de kernschuld van 
de gemeente opgelopen: met 
zo’n 20 miljoen: van 47,5 naar 
67 miljoen. ,,Maar toen deed 
Klijnstra toch ook al financi-
en, hoe kan dat nou? Inder-
daad, het college met Klijn-

stra op financiën ging in mei 
2010 aan het werk. Hij werd 
toen geconfronteerd met fi-
nanciële beslissingen van 
college en raad in de tijd-
geest van de jaren van vóór 
de economische crisis. Toen 
werden majeure financië-
le verplichtingen aangegaan 
voor allerlei langlopende pro-
jecten, bijvoorbeeld de ver-
bouw van het gemeentehuis. 
Het gebouw werd in 2011 
heropend en de financiering 
daarvan verscheen in dat jaar 
ten volle op de schuldenlijst 
van de gemeente. Ondanks 
dat het college 2010-2014, 
met Klijnstra daarin, in 2010 
terstond onze gemeentefi-
nanciën aanpakte, kon zo-
doende de schuld aanvan-
kelijk nog verder oplopen. 
Als dat college toen niet was 
begonnen gas terug te ne-
men, zou de schuld op 1 ja-
nuari 2012 onhoudbaar bo-
ven de 67 miljoen zijn uitge-
stegen. Onze partij was in die 
overmoedige periode 2006-
2010 niet in de raad gekozen 
en had dus ook geen verant-
woordelijke wethouder gele-
verd.” 
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Uitgeest - Dat open dagen 
goed zijn voor de besluitvor-
ming betreffende een studie, 
is in het verhaal van Julian 
duidelijk. Hij bezocht er een 
aantal, liep ook nog mee en 
kwam er achter dat Techni-
sche Bedrijfskunde wat hem 
betreft te algemeen was. 
Maar bij Civiele Techniek had 
hij een ‘dit kon het wel eens 
wordengevoel’. De leerroute 
Civiele Techniek  richt zich op 
het ontwerpen, bouwen, on-
derhouden en beheren van 
infrastructurele bouwwerken 
zoals bruggen, waterkerin-
gen, auto-, spoor- en water-
wegen, havens, vliegvelden 
en tunnels. Julian: “Ik was 
vroeger veel bezig met lego 
maar ook met bouwspelletjes 
op de computer, dus het zat 
er al een beetje in.”
Op de middelbare school 
bleek dat Julian de vakken 
wiskunde en natuurkun-
de vrij gemakkelijk oppak-
te, wat hem bij deze studie 
goed van pas komt. Julian: 
“Ik heb nu ook nieuwe vak-
ken als Toegepaste Mechani-
ca, Vloestofmechanica, Con-

Welk beroep?
De tijd is weer aangebroken dat scholieren zich gaan oriënteren op een 

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij vroegen 
jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. 

Naam: Julian Zoon
Leeftijd: 17 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer 
College Castricum, Havo
Nu: Hogeschool van Amster-
dam, Civiele Techniek  Built 
Environment
Duur: 4 jaar

structief Ontwerpen en Mi-
lieutechniek. Gelukkig geen 
talen meer want daar was 
ik niet zo goed in. Wel le-
ren wij verslagen en presen-
taties schrijven. We krijgen 
met acht studenten project-
les en momenteel ben ik met 
nog iemand bezig een huis 
te ontwerpen voor een kun-
stenaar. Het moet architecto-
nisch mooi zijn en het moet 
allemaal kloppen. Wij modu-
leren met de computer maar 
maken ook een maquette. 
Ik zit rond de twaalf uur per 
week op school en studeer 
veel thuis.” De school leek in 
het begin vrij groot maar nu 
is hij er aan gewend en valt 
het mee. Hij vervolgt: “De le-
raren kennen ons bij naam 

en bij vragen wordt er niet di-
rect een antwoord gegeven 
maar worden wij gestimu-
leerd zelf oplossingen te zoe-
ken.” Onlangs ging de groep 
op studiereis naar Maastricht 
om daar de architectuur te 
bekijken. Naast de docenten 
gingen ook tweede- en der-
dejaars studenten mee. Ju-
lian: “Daardoor leer je meer 
studenten kennen, er is bij-
voorbeeld ook op onze civiele 
techniek verdieping een spe-
ciale tafel waar je vragen aan 
ouderejaars kunt stellen.” Dat 
de groep circa 40% uit meis-
jes bestaat, valt hem reuze 
mee. De bereikbaarheid van 
de Hogeschool is prima. Van-
af Uitgeest reist hij met de 
trein in 45 minuten naar sta-
tion Amsterdam Amstel. Dan 
hoeft hij alleen nog over te 
steken om de school binnen 
te wandelen. Julian lacht: “Ik 
kijk nu wel anders naar ge-
bouwen, je herkent bepaalde 
dingen. Ook vanuit de trein 
zie ik natuurlijk veel.” Stages 
komen pas in het derde jaar 
aan de orde. De keuze hier-
voor kan zowel vanuit school 
als vanuit de student zelf ko-
men maar op dit moment 
weet Julian nog niet waar zijn 
voorkeur naar uit gaat. Ook 
de toekomst ligt wat hem be-
treft nog volledig open maar 
het beroep van Constructeur 
lijkt hem interessant. (Moni-
que Teeling)

Vonkenregen bij 
schoorsteenbrand
Uitgeest - De vrijwillige 
brandweer van Uitgeest en 
de brandweer van Heems-
kerk werden vorige week 
woensdagavond rond kwart 
over acht gealarmeerd voor 
een schoorsteenbrand aan 
de Geesterweg in Uitgeest.
Ter plaatse bleek er inderdaad 
brand te zijn in de schoor-
steen. Uit de schoorsteen 
was een vonkenregen te zien. 
De brandweer heeft met be-
hulp van de hoogwerker van 

brandweer Heemskerk met 
een ramoneur de brandende 
delen uit de schoorsteen ver-
wijderd. Door de ramoneur 
in de schoorsteen tot bene-
den te laten zakken en deze 
met rukken weer omhoog te 
halen, slaat men de in brand 
staande roet-en kool res-
ten van de schoorsteenwand. 
Deze deeltjes worden door 
brandweer beneden opge-
vangen en afgeblust. (Bron: 
www.112-uitgeest.nl)

GroenLinks verder met 
vernieuwd bestuur
Heemskerk/Uitgeest - 
Steffie Hobby neemt afscheid 
als secretaris van Groen-
Links Heemskerk/Uitgeest. 
Ze wordt in haar functie op-
gevolgd door bestuurslid Mi-
chel Lugas. Het bestuur van 
de politieke partij heeft ook 
een nieuw bestuurslid aan-
getrokken: Jeroen Olsthoorn.
Afgelopen maandag vond 
de jaarlijkse algemene le-
denvergadering van Groen-
Links Heemskerk/Uitgeest 
plaats. Tijdens deze verga-
dering is het vernieuwde be-
stuur officieel in functie ge-
kozen. Jacqueline Brethou-
wer is de nieuwe voorzitter, 
zij volgt waarnemend voor-
zitter Jos Burger op. Hij is op 
zijn beurt wederom herkozen 
als penningmeester. Michel 
Lugas, de nieuwe secretaris, 
trad vorig jaar al toe tot het 
bestuur. Het vernieuwde be-

stuur heeft er zin en zit boor-
devol plannen en ambities. 
Zo wordt op 23 mei een the-
ma-avond over economisme 
(de mens en natuur als uit-
gangspunt en niet het geld) 
georganiseerd. Hieraan zal 
medewerking worden ver-
leend door Tweede Kamer-
lid Rik Grashoff. Begin ju-
ni staat ook de jaarlijkse uit-
reiking van de Groene Lint-
jes weer op het programma. 
In het najaar ligt het in de 
planning om een soort ori-
entatiebijeenkomst voor be-
langstellenden in linkse poli-
tiek en met name GroenLinks 
te organiseren. Naast dit al-
les staat ook de nauwere sa-
menwerking met GroenLinks 
Beverwijk en Velsen hoog op 
de agenda. Intussen bereidt 
de partij zich ook geleide-
lijk al voor op de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018.

Het nieuwe bestuur van GroenLinks Heemskerk/Uitgeest met 
van links naar rechts Jeroen Olsthoorn, Michel Lugas, Jacque-
line Brethouwer en Jos Burger

Teampresentatie Edwin 
Ott motoren succes
Uitgeest - Racingteam 
Edwin Ott motoren heeft 
zich zondag gepresenteerd 
op geheel eigen wijze. Op 
het terrein van Camping de 
Swaenebloem stond de trai-
ler van Edwin Ott motoren 
met de motoren uitgestald, 
zodat iedereen deze kon be-
wonderen. 
Ondanks dat het nog fris-
jes was, was de belangstel-
ling groot, zeker voor de mo-

toren, de Yamaha YZF-R6’n 
van de broers Alex en Eric 
Ott en de Yamaha YZF-R1 
van coureur Rob Juwett. De 
broers Ott gaan uitkomen in 
het NK Supercup 600 en Ju-
wett gaat rijden in de NK Su-
percup 1000.
Alex zal pas later in het sei-
zoen zijn opwachting maken, 
terwijl Eric en Rob hun eer-
ste meters gaan rijden op 25 
en 26 maart op het circuit van 

Assen. Ook kon er zondag 
een kijkje genomen worden 
in de Race trailer. De trailer 
is voorzien van 6 bedden, een 
kleine keuken met een zit-
ruimte en een grote werk-
plaats, waar ook de banden 
en onderdelen voor de cir-
cuitservice liggen. Edwin 
Ott levert op het circuit na-
melijk de Metzeler race-
banden,  Yamaha YEC ra-
cingparts, Yamalube raceolie, 
CRC racekuipen voor Yama-
ha Honda Suzuki en Kawasa-
ki, en nog veel meer wat een 
coureur nodig heeft tijdens 
de trainingen en wedstrijden. 
Tevens is Edwin adviseur en 
keurmeester bij de OWcup 
wedstrijden voor alle andere 
coureurs. 
Na deze presentatie kan het 
seizoen beginnen, het mooie 
weer is aangebroken en het 
team heeft er weer zin in. Ie-
dereen is welkom op zater-
dag 26 maart bij de eerste 
wedstrijden op het circuit van 
Assen. De toegang is uiter-
aard gratis. (Karin Ott)
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SP maakt zich zorgen

Castricum - ,,De SP is de af-
gelopen weken nauw betrok-
ken  geweest in het overleg 
om tot een breed werkpro-
gramma te komen voor het 
bestuur van Castricum en 
heeft duidelijk haar stand-
punten naar voren gebracht. 
Belangrijke thema’s waren 
jeugdzorg, participatiestelsel 
volgens Amsterdams model, 
thuiszorg en sociale woning-
bouw boven prestigeprojec-
ten.” 
Aan het woord is SP-frac-
tievoorzitter Marjo Hussla-
ge. ,,Deze punten kwamen al 
zwaar verdund terug in het 
werkprogramma, toch was 
dit blijkbaar te progressief 
voor CDA en GDB. Om de-
ze reden leek het ons ver-
standiger deels goede plan-
nen proberen aan te passen, 

waardoor we ze alsnog zou-
den kunnen steunen. Plan-
nen die lijnrecht tegen onze 
standpunten ingaan zouden 
we natuurlijk niet steunen. 
Dat het CDA en de GDB eruit 
zijn gestapt, geeft aan dat zij 
het sociale gezicht van Cas-
tricum niet willen dienen. We 
vrezen dan ook dat in sociaal 
opzicht weinig gaat verande-
ren in het beleid van onze ge-
meente.” 
Voor de SP heeft het belang 
van een socialer gezicht voor 
Castricum voorop gestaan, 
belangrijker dan het per se 
zelf deelnemen aan de coa-
litie, aldus Husslage. ,,Je kan 
nog zulke mooie plannen en 
afspraken maken, als dit on-
mogelijk wordt gemaakt door 
enorme financiële lasten, dan 
voer je toch een heel ander 
gesprek. Om die reden wil-
de de SP eerst meer inzicht 
in die situatie, omdat pas dan 
op een goede manier afspra-
ken te maken zijn.” De SP is 
benieuwd op welke wijze het 
nieuw te vormen college de 
financiële problemen gaat 
oplossen. 
,,We zouden het als gunstig 
kunnen opvatten dat de ver-
oorzakers van het financië-
le debacle, de partijen die de 
scepter zwaaiden toen deze 
financiële situatie ontstond,  
nu ook voor de gevolgen van 
de kaalslag van de afgelo-
pen jaren moeten opdraai-
en. Maar we maken ons gro-
te zorgen over de wijze waar-
op, en ten koste van wie, dit 
zal gaan gebeuren.” 

Ruime belangstelling 
voor debat Oekraïne

Castricum - Journalist Chris 
Aalberts van The Post Onli-
ne kwam er voor naar Castri-
cum en schreef er een stuk 
over dat te lezen is op de si-
te. De belangstelling voor het 
debat vrijdagavond in Gees-
terhage was niet gering. Eu-
roparlementariërs Dr. Den-
nis de Jong (SP) en Marietje 
Schaake MA (D66) spraken 
over assioatieverdrag met 
Oekraïne.
,,Een aangename ervaring, 
zo betitelden veel bezoe-
kers het debat”, aldus Petra 
Gazendam, woordvoerder 
van de SP. ,,De opkomst was 

met rond de honderd men-
sen bijzonder goed te noe-
men. De SP organiseerde 
deze avond en koos voor een 
respectvolle insteek voor zo-
wel de voor- als de tegen-
standers van het Associatie-
akkoord OekraÏne, zodat het 
publiek die avond naar huis 
kon gaan met het idee ook 
echt geïnformeerd te zijn. 
Ron de Haan vervulde zijn 
taak als gespreksleider uit-
stekend en liet het publiek 
een hoofdrol spelen. Zowel 
Marietje Schaake als Dennis 
de Jong kregen ruim te tijd 
voor hun antwoord.”

Bekers voor Cas RC
Castricum - In Almere werd
een Bondsdagtoernooi ge-
speeld voor de jonge rug-
byers van Cas RC. De afge-
lopen maanden hebben de 
rugbyspelers hard gewerkt 
aan hun skills, waaronder 
hun schijnbewegingen, dum-
my passes en positiespel om 
de tegenstander op het ver-
keerde been te zetten, zodat 
de spelers door de gaten van 

de verdediging heen konden
breken om een try te druk-
ken. De Benjamins van Cas 
hebben laten zien dat ze een 
groot doorzettingsvermogen 
hebben en vooral plezier be-
leven in het spel. De Turven 
werden derde van het toer-
nooi. Zowel de Benjamins als 
de Mini’s van Cas RC namen 
overtuigend de beker van de
eerste plaats mee naar huis.

Lenteconcert Excelsior
Limmen - Zaterdag 2 april 
verzorgt muziekvereniging 
Excelsior een lenteconcert 
Vredeburg met het oplei-
dingsorkest en harmonieor-
kest onder leiding van Lies-
beth Zonneveld en de slag-
werkgroep onder leiding van 
Floris van Tol. Het concert 

wordt geopend door de slag-
werkgroep. Slagwerkgroep 
Excelsior werd opgericht in 
1957 en bestaat dus in 2017 
60 jaar. Bij de start bestond 
de bezetting uit trommels 
aangevuld met een grote 
trom en twee dieptrommen. 
Tegenwoordig wordt er ook 

Slecht horen

Castricum - Onder coördi-
natie van Welzijn Castricum 
hebben de ouderenbonden 
en Hoormij/NVVS de krach-
ten gebundeld. Op 18 maart 
verzorgen zij een themamid-
dag over ‘hoe om te gaan met 
slechthorendheid’. De pre-
sentatie ‘Wat zegt u?’ wordt 
verzorgd door Francien Eller-
meijer, ervaringsdeskundige 
en voorlichter voor de ‘Ne-
derlandse Vereniging Voor 
Slechthorenden’. De lezing is 
bedoeld voor slechthorenden 
en andere belangstellenden. 
Een schrijftolk, deze maakt 
de gesproken teksten lees-
baar, en ringleiding zijn aan-
wezig. 
Vanaf 14,00 uur in De Kern. 
De lezing is kosteloos.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft na een verzuim 
van een week, de draad weer 
opgepakt door de wekelijk-
se donderdagavondwedstrijd 
om de KPB-cup op de Clop-
penburgh met overmacht op 
zijn naam te schrijven. De 
strijd om de resterende po-
diumplekken was lange tijd 
spannend. Het verschil tus-
sen Wilfred Knegt en Henk 
Louwe schommelde steeds 
tussen de dertig en vijftig 
meter. Ook Henk Jan Ver-
donk senior leek zich lange 
tijd te gaan mengen in die 
podiumstrijd. Wilfred werd 
tweede gevolgd door Henk 
Louwe.

Henk slaat toe

E-teams lekker verwend
Castricum - Vanwege het 
verlengen van het sponsor-
contract met drie jaar van het 
Johanna’s Hof E-Top Tourna-
ment van FC Castricum mo-
gen alle twaalf E-teams van 
FC Castricum de komende 
weken pannenkoeken eten 
bij Johanna’s Hof. Zaterdag 
12 maart waren de E3, E4, E8 
en ME1 aan de beurt. Drie 
teams hadden hun wedstrijd 
gewonnen en eentje had ge-
lijkgespeeld (ME1). Dik ver-
diend dus, die traktatie!

gebruik gemaakt van me-
lodisch slagwerk, wat zorgt 
voor een vergroting van het 
muziekrepertoire. Hierdoor 
wordt er wel steeds meer na-
druk gelegd op de stilstaan-
de- en optredens binnen. 
Daarna is het de beurt aan 
het opleidingsorkest. Het or-
kest bestaat uit leerlingen die 
minimaal een jaar les heb-
ben bij de vereniging. Hier-

bij krijgen zij ondersteuning 
van enkele leden uit het har-
monieorkest. De avond wordt 
afgesloten met het harmo-
nieorkest. Allereerst wordt 
het harmonieorkest in twee-
en gesplitst; in een houtsec-
tie en in een koper- en slag-
werksectie. Daarna zullen zij 
ook gezamenlijk als harmo-
nieorkest optreden. Entree is 
gratis, aanvang 20.00 uur.

Geluidmeetpost 
vliegtuigen

Regio - Veel inwoners er-
varen in toenemende mate 
overlast van het vliegverkeer 
boven de gemeente. De ge-
meente Heiloo zet zich al ja-
ren in voor een geluidmeet-
post in het dorp als hulp-
middel om de ondervonden 
overlast te onderbouwen. 
Dit jaar is het verzoek ge-
honoreerd en stelt Schiphol 
kosteloos een geluidmeet-
post beschikbaar. De meet-
gegevens zijn door ieder-
een direct in te zien via de 
website http://nomos.schip-
hol.nl. De mast komt uitein-
delijk eind 2016 te staan op 
het dak van een gemeente-
gebouw. 



Handen flink uit de 
mouwen bij De Brug

Uitgeest - Zaterdag werden 
door vrijwilligers in heel Ne-
derland  projecten opgepakt 
in het kader van NLdoet. Ook 
bij De Brug meegedaan aan 
deze door het Oranjefonds 
georganiseerde activiteit. 
Wooncomplex De Brug be-
staat uit 19 appartementen 
waarin 9 jongeren met een 
sociale beperking samen met 
senioren wonen. De binnen-
tuin is voor gemeenschappe-
lijk gebruik. Tijdens NLdoet 
werd deze binnentuin klaar-
gestoomd voor de zomer. In 
totaal 22 mensen, waaronder 
de jongere en oudere bewo-
ners van De Brug en enthou-
siaste vrijwilligers gingen na 
het verdelen van de klussen, 
hard aan de slag. Onder het 
genot van een lentezonnetje 
werd de binnentuin schoon-
gemaakt, de tuinmeubelen 
klaargezet, het plantenkas-
je ingericht, de plantenbak-
ken gevuld en de galerijen 

ontdaan van de algen. Ook 
werd er tijd gemaakt voor 
een praatje en gezamenlijke 
koffie. Vorig jaar werd er ook 
al meegedaan aan NLdoet en 
ook deze keer ging iedereen 
positief naar huis.

Gratis autocheck van 
ANWB en Rijkswaterstaat
Regio - Een leuke tegenac-
tie van de ANWB en Rijks-
waterstaat: om aandacht te  
vragen voor de komende slui-
ting van de Velsertunnel heb-
ben ze de handen ineen ge-
slagen met de Wegenwacht 
voor een publieksvriendelijke 
actie op vrijdag 18 maart. U 
krijgt namelijk een gratis au-
tocheck ter voorbereiding op 
de extra kilometers die wel-
licht gemaakt moeten wor-
den gedurende de sluiting 
van de tunnel.

De auto wordt gecontroleerd 
op allerhande gebreken, aan 
de hand van een checklist. 
Kleine problemen worden 
direct verholpen, en anders 
krijgt u een advies waar een 
garage mee verder kan. En 
in de tussentijd geniet u van 
een lekker kopje koffie terwijl 
de medewerkers van Rijks-
waterstaat uw vragen beant-
woorden omtrent de sluiting 
van de Velsertunnel, die ne-
gen maanden gaat duren.

‘s Ochtends staan ze tussen 
7.00 en 11.00 uur bij het Texa-
co-station langs de westkant 
van de A9 (vlak voor afslag 
Beverwijk), ’s middags zijn ze 
te vinden van 15.00 tot 19.00 
uur aan de andere kant bij 
restaurant Twaalfmaat.
Vragen over de autocheck 
Velsertunnel kunt u kwijt via 
de landelijke informatielijn 
van Rijkswaterstaat op 0800-
8002 of via www.facebook.
com/velsertunnel 

Nieuw onderkomen in Wijk aan Zee

Vertrek jongeren uit
‘De Waterjuffer’

Uitgeest - Jarenlang hoor-
den ze er in Uitgeest gewoon 
en geïntegreerd bij, de kinde-
ren en jongeren van  woon-
project De Waterjuffer aan 
de Juffer 1 in Uitgeest. Deze 
week verhuizen ze naar een 
nieuwe locatie, in Wijk aan 
Zee. Vorige week is tijdens 
een koffieochtend afscheid 
genomen van buurtbewoners 
en buurtkinderen.
Woonproject De Waterjuffer, 
onderdeel van de SIG, de re-
gionale organisatie voor on-
dersteuning van mensen met 
een beperking, biedt zorg en 
begeleiding op maat aan kin-
deren die om uiteenlopende 
redenen niet meer thuis kun-
nen wonen. Die specifieke, 
individuele zorg wordt ook 

geboden op de nieuwe loca-
tie in Wijk aan Zee. De kinde-
ren en jongeren krijgen hier 
ruimere kamers en meer pri-
vacy. De gemeenschappelij-
ke ruimtes zijn voorzien van 
computers.

Marco Zoeteman dook 
voor ons in de Uitgeest-
se sportarchieven. Heeft 
u een bijdrage voor deze 
rubriek? Mail naar kan-
toor@uitgeestercourant.
nl. Aanvullingen op de ge-
plaatste foto zijn ook wel-
kom op dit mailadres.

Deze foto kregen we van Ar-
jan Zonneveld en Joop de 
Wit. Het is het volleybalteam 
Voluit 2 in het seizoen 1970-
1971. De heren wisten niet 
meer alle namen....
Bovenste rij: ?  ,  Joop de Wit, 
Koos Schager,  ?  en Rob 
Scholten
Onderste rij: Jan Postma,  
Jack Putter en Frits Kruiswijk.

Aanvullingen zijn uiteraard 
welkom!

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Als je van Uitgeest richting Castricum fietst via het fietspad langs de Castricum-
merweg zie je direct als je Uitgeest verlaat het water De Dye. De foto is een spiegeling, maar 
geeft hierdoor een mooie diepte. Foto en tekst: Ger Bus
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Voorjaarsshow Jan Makkes

,,Zijn leven was wonderlijk, 
zijn werk nog meer”

Regio   Rond Pasen en Pink-
steren kan men in de Muse-
umboerderij Jan Makkes te 
Velserbroek weer genieten 
van een wereld vol kleur op 
een unieke locatie. De Paas-
expositie is van zaterdag 19 
maart tot en met zondag 3 
april. De Pinksterexpositie is 
vanaf Hemelvaartsdag 5 mei 
tot en met maandag 16 mei, 
dagelijks tussen 11.00 en 
18.00 uur. 
Aan de hand van veel eer-
der niet getoond werk krijgt 
de bezoeker een goede in-
druk van het talent, het unie-
ke kleurgebruik en de mens 
Jan Makkes. Ongeveer hon-
derd schilderijen,  pastels, te-
keningen en gouaches wor-
den vertoond in verschillende 
ruimtes in de Museumboer-
derij die speciaal hiervoor in 

sfeer is gebracht. De toegang 
is gratis.
 
Jan Makkes (1935-1999) was 
als schilder bekend door zijn 
bijzondere kleurgebruik. Op 
de tentoonstelling is te zien 
dat hij in alle schilder- en te-
kentechnieken een meester 
was. Geen onderwerp was 
hem vreemd. Als er ergens 
werd gebouwd was Makkes 
er vaak bij om er tekeningen 
of schilderijen van te maken. 
Zowel lokale, Nederlandse 
als internationale onderwer-
pen zijn te zien op zijn schil-
derijen. 
Jan Makkes was meer dan 
een kunstenaar; door zijn 
contacten met wereldleiders 
die hem om zijn werk bewon-
derden wist hij veel te berei-
ken op het gebied van vre-

de. ,,Zijn leven was won-
derlijk, maar zijn werk nog 
meer¹¹, vertelt zijn weduwe 
Elly Makkes. In de eeuwen-
oude museumboerderij waar 
Jan Makkes jaren woonde 
en werkte zijn veel foto¹s van 
deze bijzondere kunstenaar 
te zien, zowel werkend als tij-
dens zijn ontmoetingen met 
de groten der aarde. Elly ver-
telt graag over Jan en geeft 
samen met anderen rondlei-
dingen door de boerderij, die 
zowel binnen als buiten een 
plaatje is. 

Uiteraard is het aanwezi-
ge werk van Jan Makkes te 
koop, net als het prachtige 
fotoboek over zijn leven. Lo-
catie: Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Buiten genoem-
de tijden is men na telefoni-

Regio Adviseurs Heemskerk heeft 
veel aandacht voor particulieren

Heemskerk - Wacht niet te 
lang met het indienen van 
de aangifte inkomstenbelas-
ting. Wie voor 1 april aangif-
te doet, krijgt voor 1 juli be-
richt van de Belastingdienst. 
Regio Adviseurs in Heems-
kerk staat klaar om particu-
lieren en bedrijven te bege-
leiden met het invullen van 
de aangifte.

In oktober 2014 heeft Regio 
Adviseurs zich in Heemskerk 
gevestigd. Dit administratie-
kantoor staat onder leiding 
van Erik Leeuw, die al sinds 

1986 een eigen administra-
tie- en advieskantoor heeft 
en voor Regio Adviseurs te-
vens het hoofdkantoor voor 
Noord-Holland vormt. Leeuw 
heeft de afgelopen jaren ge-
investeerd in de nieuwste 
software en beschikt uiter-
aard over een vergunning om 
de diverse aangiftes digitaal 
naar de Belastingdienst te 
mogen verzenden. De klant 
heeft daarvoor dus zelf geen 
DigiD nodig. Regio Adviseurs 
is een samenwerkingsver-
band tussen meerdere admi-
nistratie-, advies- en accoun-

sche afspraak welkom, bel 
hiervoor met 023-5376227. 
Parkeren kan op 100 meter 
afstand van de boerderij bij 

voetbalvereniging VSV aan 
de Hofgeesterweg. Zie ook 
www.museumboerderij-jan-
makkes.nl.

tantskantoren. De betrok-
ken kantoren hebben jaren-
lange ervaring en eigen spe-
cialisaties in het vakgebied. 
Dankzij deze samenwerking 
zijn opdrachtgevers verze-
kerd van de juiste experti-
se, korte communicatielij-
nen en continuïteit in dienst-
verlening. Door deze samen-
werking is Erik Leeuw nu nog 
beter in staat de klanten te 
voorzien van de juiste cijfers 
en adviezen op het juiste mo-
ment. Tijdelijk kan men ook 
op woensdagavond en za-
terdag (10.00 - 15.00 uur) te-
recht voor het laten verzor-
gen van de aangifte. De ove-
rige openingstijden zijn dins-
dag, woensdag en vrijdag 
van 08.30 tot 17.30 uur. Het 
is verstandig om eerst een 
afspraak te maken via 0251 
296965 of 06 20599238. Het 
motto van Erik Leeuw: ‘Tax is 
Fun!’

Regio Adviseurs is gevestigd 
aan de Rijksstraatweg 41 in 
Heemskerk (tegenover Al-
bert Heijn).

Heemskerk - Zondag 20 
maart wordt een spirituele 
beurs gehouden in de sport-
hal op de Kerkweg 221 van 
11.00 tot 17.00 uur. Astro-
logen, mediums, kaarleg-

Spirituele beurs sters en paragosten zijn van 
de partij, er is aandacht voor 
massage, reiki, kunst, boe-
ken, aurafotografi e, psycho-
metrie, er zijn sieraden, edel-
stenen en welnessproducten. 
Elke 25e bezoeker krijgt een 
gratis consult. Tussen 11.00 

en 11.45 uur geldt 50% kor-
ting op de toegangsprijs van 
vijf euro en bij de Kringloop-
winkel op de Rijksstraat-
weg 63a in Heemskerk wordt 
een kortingsbon aan klan-
ten weggegeven die geldt na 
13.00 uur. 

Regio - Design, moderne 
én klassieke kunst; dat is te 
zien op de kunstbeurs Eldo-
rade die van 18 tot en met 
20 maart gehouden wordt 
in château Duinlust in Over-
veen. Redelijk geprijsde ou-
de en hedendaagse kunst-
objecten van goede kwali-
teit worden gepresenteerd 
in het neorenaissance châ-
teau uit 1881, gelegen op het 
landgoed Duinlust. Liefheb-
bers van zowel eigentijdse 
als klassieke kunst, maar ook 
van antiek kunnen hun hart 
ophalen om iets unieks en 
interessants te vinden tussen 
de vele verrassende werken 
die worden gepresenteerd. 
Zowel verleden als heden 
zijn aan te treffen in allerlei 
stijlen, vormen en expressies. 

Denk aan schilderijen, aqua-
rellen, prenten en etsen. Dit 
geldt ook voor het  glaswerk, 
beelden, keramische objec-
ten en handgemaakte siera-
den. Verder zilver, kristal, fi jn 
porselein en unieke kunstob-
jecten. Iedere bezoeker ont-
vangt in de kunstboeken-
stand van Uitgeverij Arti het 
Palet en Atelier kunstmagazi-
ne gratis, zolang de voorraad 
strekt. Verschillende deelne-
mers zullen meegebrachte 
objecten taxeren voor inkoop 
of inruil. Adres: Duinlustweg 
16 in Overveen, parkeren is 
gratis. Vrijdag 18 maart van 
19.00 tot 22.00 uur met gratis 
entree voor de tweede per-
soon. Zaterdag 19 en zondag 
20 maart van 11.00 tot 17.00 
uur.

Eldorade; kunst in kasteel
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www.lijfengezondheid.nl

facebook.com/LijfenGezondheid

Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk
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van je
poep
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vrouwelijke gezondheid

De betekenis van
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Carpaal tunnel syndroom

Klik hier om de Lijf & 
Gezondheid
online te lezen!
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https://www.facebook.com/LijfenGezondheid
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62 uur tennissen voor goed doel

Uitgeest - Ronald Vlieland 
had ooit als doel voor zijn der-
tigste iets groots te doen maar 
wist niet precies wat. Toen hij 
als tennisleraar bij tennisver-
eniging De Dog in Uitgeest in 
aanraking kwam met Stich-
ting Terre en het RETT-syn-
droom fonds vielen de puzzel-
stukjes op hun plaats. Bij de 
Dog tennissen twee gezinnen 
die beide een kindje met het 
RETT-syndroom hebben, een 
ernstige neurologische ont-
wikkelingsstoornis, die vooral 
bij meisjes voorkomt. Dit syn-
droom is bij de geboorte en 
ook in de eerste levensmaan-
den nog niet te herkennen. 
Ergens tussen de leeftijd van 
6 tot 18 maanden stagneert 
de vooruitgang in de ontwik-
keling. Daarna volgt een pe-
riode met ernstige achteruit-
gang. 
Ronald: “Nu ik zelf vader van 
Roos (2 jaar) ben, denk ik 
meer over dit soort dingen na, 
ben ik bewuster. 0ud tennis-
leraren van de Dog Johan en 
Joke organiseerden ooit een 
24uurs clinic voor hetzelfde 
goede doel en die lijn wil ik 

doortrekken in een iets ande-
re vorm. In juli 2017 wil ik voor 
dit goede doel 62 uur achter 
elkaar tennissen om het We-
reldduurrecord dubbelspel-
tennis te verbeteren dat nu op 
57 uur 32 minuten en 27 se-
conden staat. Toen ik in no-
vember dit plan opperde, zei 
men dat ik niet wist wat ik 
aan de hand haalde. Dat klopt 
maar des te groter de uitda-
ging. Door de band die ik met 
de club heb en het vertrouwen 
in de mensen, zie ik deze actie 
helemaal zitten.  Ik ga dit dan 
ook met een heleboel mede-
Doggers doen. Ik heb Dennis, 
Rob, Kees en Maarten bereid 
gevonden mee te tennissen. 
Daarnaast zijn er commissies 
gevormd. Mensen met ken-
nis van zaken die zich gaan 
bezighouden met allerlei ne-
venactiviteiten. Er wordt na-
gedacht over bedragen van 
sponsoren, een aanspreek-
punt, bandjes, dj’s en zan-
gers. Het wordt gaandeweg 
steeds groter, in de planning 
staan een nachttoernooi voor 
senioren, een jeugdtoernooi, 
rollende keukens, een clinic 

pokeren, een pokertoernooi 
en wellicht vinden we een be-
kende tennisster bereid een 
clinic te geven. Het hoofddoel 
is meer bekendheid te krijgen 
voor RETT en daarnaast zo-
veel mogelijk geld op te ha-
len. Ik ben nogal streberig en 
had een streefbedrag in mijn 
hoofd maar dat laat ik varen, 
echt alles is welkom.” 
Weinig mensen zijn bekend 
met dit syndroom en er zijn 
maar een paar artsen in Ne-
derland die echt iets van 
het RETT-syndroom afwe-
ten. Door het realiseren van 
het Rett expertisecentrum in 
Maastricht is het in Neder-
land mogelijk om patiënten 
te onderzoeken. Het geld van 
sponsoracties zal worden be-
steed aan het wetenschappe-
lijk aantonen van de werking 
van nieuwe behandelingen, 
wat heel erg nodig is. De ten-
nissers hebben nog een goed 
jaar de tijd om zich conditio-
neel voor te bereiden. Hoe-
wel Ronald anti hardlopen is, 
traint hij nu voor de Dam tot 
Dam loop, gaat hij de Kne-
temantoer fi etsen en 350 ki-
lometer rond het IJsselmeer.  
Ronald: “Misschien gaan we 
nog een sponsor zoeken die 
ons hierin wil begeleiden. 
Verder roepen wij iedereen op 
ons te supporten door de pa-
gina Wereldduurrecord dub-
belspeltennis op Facebook 
te liken en hier een selfi e te 
posten met een paarse (ten-
nis) bal met de tekst ‘ik sup-
port Wereldduurrecord dub-
belspeltennis! Jij ook?’ Hoe 
leuk zou het zijn als mensen 
straks vanaf hun vakantie-
adres zo’n selfi e posten zodat 
het steeds verder komt. Deze 
met de handgeverfde tennis-
ballen zijn te krijgen bij Ro-
nald of het organisatiecomi-
té. Telefoonnummer Ronald 
Vlieland 06-41720590 of info 
www.stichtingterre.nl.

Uitgeest unieke fourage-
plek voor trekvogels

Uitgeest - Twee weken ge-
leden werden de gronden 
rondom het Fort bij Krom-
meniedijk onder water gezet 
door het sluisje open te zet-
ten. Een systeem dat aanvan-
kelijk niet bedacht is voor de 
vogels maar om de vijand te-
gen te houden. Dit Fort be-
hoort tot de Stelling van Am-
sterdam, een 19e-eeuwse 
135 km lange verdedigingsli-
nie rondom de hoofdstad. Het 
omliggende terrein kon op 
een afstand van 15 kilometer 
van Amsterdam binnen 48 
uur onder water gezet, geïn-
undeerd, worden. Gelukkig is 
dit nooit nodig geweest maar 
ieder voorjaar vindt deze in-
undatie plaats ten behoeve 
van het fourageren van de 
eerste trekvogels. Het is een 
gebeurtenis waar honderden 
vogelaars op afkomen. Zo 
ook afgelopen weekend. Ed 
Staats bestuurslid van Vogel-
beschermingswacht ‘Zaan-
streek’ vertelt graag over dit 
plasdras systeem: “De vo-
gels vliegen nonstop vanuit 
West-Afrika en Zuid-Spanje, 
zijn een groot gedeelte van 
hun gewicht verloren en ko-
men hier verzwakt aan om op 
te vetten. Door het water ko-
men er veel wurmen en an-
dere beestjes omhoog waar-
van ze weer op gewicht ko-
men. Vergeet niet dat ze tij-
dens de vliegreis ook nog 
eens allerlei gevaren hebben 
doorstaan, in Frankrijk bij-
voorbeeld schiet men op de 
vogels voor consumptie. Over 
ongeveer een week wordt al-
les weer droog, vervolgens 
zoeken ze een partner in de 
weilanden en gaan ze broe-

den. Vooral de grutto is trouw 
aan zijn geboorteplek.” Op 
een rij staan geavanceerde 
telescopische verrekijkers die 
25 tot 60 keer kunnen ver-
groten waardoor het tellen 
van de verschillende soor-
ten een stuk eenvoudiger 
wordt. Dit wordt netjes bijge-
houden op een fl ipover. Ed: 
“Ik heb wel eens gehad dat 
er 134 grutto’s binnenvielen 
dan ging ik naar huis en een 
uur later telde mijn collega 
er 100 meer.” Reinier Krom: 
“De verrekijkers worden be-
ter maar ook de boekjes en 
je vindt veel op internet. De 
druk op natuur is groot en 
misschien is er daarom wel 
meer aandacht voor.” Omdat 
met de opkomst van de dro-
nes het gevaar van verstoring 
groter wordt, ziet de vogel-
beschermingswacht het als 
een taak en verantwoorde-
lijkheidsplicht dit fenomeen 
in de gaten te houden. Ook 
wordt er geïnvesteerd in de 
jeugd met de jeugdvogelclub 
waar door middel van excur-
sies de liefde voor het vogel-
spotten wordt gevoed. Het 
enthousiasme onder de vo-
gelaars is groot, volgens de 
aanwezigen kijken ze altijd in 
de lucht, moet je goed tegen 
de kou kunnen en een beet-
je een tik hebben. Hoewel er 
meer plekken in Nederland 
zijn waar men het plasdras 
systeem toepast staat Uit-
geest momenteel in de spot-
lights bij onder andere het 
radioprogramma Vroege Vo-
gels en ook Humberto Tan 
zal hier in een nieuw televi-
sieprogramma aandacht aan 
besteden. (Monique Teeling)

Fietsexcursie om De 
Krommenieër Woudpolder
Uitgeest - Op zondag 20 
maart organiseert IVN Af-
deling Midden Kennemer-
land een fi etsexcursie om 
De Krommenieër Woudpol-
der. Deze polder ligt op NAP 
-1,25 meter en behoort tot 
een van rijkste weidevogel-
gebieden. Al fi etsend rond-
om dit prachtige veenwei-
degebied met zijn uitgebrei-
de slotenpatroon en mix van 
landbouw- en natuurgebied 
gaat u samen met de natuur-
gids kijken naar de verschil-

lende weidevogels als kievit, 
grutto en scholekster. Tevens 
is er aandacht voor ande-
re grotere en hele kleine be-
woners, de kleurrijke beplan-
ting en de geschiedenis van 
dit gebied.

Verzamelen om 8.30 uur op 
de parkeerplaats van Recre-
atieterrein Zwaansmeer aan 
de Lagendijk in Uitgeest. U 
kunt op de fi ets komen of 
hier uw auto parkeren en uw 
fi ets van de drager afhalen. 

Zorg voor onopvallende, war-
me, (geluidsloze) kleding. 
Het is handig om een verre-
kijker mee te nemen. De rou-
te is ongeveer 9,5 kilometer 
lang, een aardig fi etstocht-
je en daarom wordt aangera-
den om jonge kinderen mee 
te nemen in een kinderzitje. 
De excursie start om 8.45 
uur en men verwacht rond 
11.00 uur weer terug te zijn. 
Aanmelden kan door een e-
mail te sturen naar excursiei-
vnmk@gmail.com onder ver-
melding van uw naam, aantal 
personen en telefoonnum-
mer. Kosten zijn 4 euro voor 
volwassenen,  2 euro voor 
kinderen. Graag gepast geld 
meenemen. 
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Vredesboom in Uitgeest
Uitgeest - Op vrijdag 18 
maart zal  burgemeester 
W.J.A. Verkleij- Amers, May-
or for Peace,  een vredes-
boom planten en daarbij een 
plaquette onthullen. De wal-
notenboom wordt om 10.30 
uur geplant aan de Gorskam-
plaan hoek Kromme Sloot te 
Uitgeest, nabij basisschool 
Kornak. 
Op verzoek van Vrouwen 
voor Vrede IJmond hebben 
burgemeesters in de IJmond 
zich in 2008 aangesloten bij 
de wereldwijde organisatie 
van Mayors for Peace.  May-
ors for Peace werd in 1982 
opgericht tijdens een speci-
ale VN Zitting over Ontwa-
pening door de burgemees-
ters van Hiroshima en Na-
gasaki met als doel een nu-
cleair vrije wereld te berei-
ken in 2020. Inmiddels zijn er 
wereldwijd 6500 Mayors for 
Peace. 
Vrouwen voor Vrede IJmond 

is sinds 1982 actief. Dat er 
kruisraketten geplaatst zou-
den worden in Nederland 
bracht hen op de been. Sinds 
die tijd vragen de vrouwen  
op diverse manieren aan-
dacht voor ontwapening en 
geweldloze conflictoplossin-
gen.
De vredesboom is bedoeld 
als symbool  voor vrede, voor 
een nucleair vrije wereld en 
voor het leven op aarde. Hij 
wordt geplant met de wens 
dat hij net als de wereldvre-
de moge groeien.
Bij deze bijeenkomst is er 
medewerking van kinderen 
van basisschool Kornak. Er 
is muziek van De Trawanten 
van Banjaert  en  er wordt  af-
gesloten door het uitvliegen 
van  witte vredesduiven.
Iedereen is van harte wel-
kom!
Voor informatie: Vrouwen 
voor Vrede IJmond, 0251 
311659.

Uitgeest - Zaterdag 13 
maart hebben de D1- en D2-
turnsters van Unitas mee 
gedaan aan de Finale Zuid 
wedstrijd in Amsterdam. De 
turnsters konden zich via de-
ze wedstrijd plaatsen voor de 
Regiowedstrijd op 16 april in 
Beverwijk.
In de eerste wedstrijd was Iris 
de Ruijter aan de beurt. Het 
is voor Iris haar eerste wed-
strijdseizoen en Iris was best 
wel een beetje zenuwach-
tig waardoor ze kleine fout-
jes maakte waardoor ze he-

laas niet is doorgestroomd 
naar de Regiowedstrijd. Iris 
had wel het derde vloercijfer.
In de tweede ronde waren 
Bente Putter, Sophie Ploe-
ger en Sterre Bakker aan de 
beurt om zich bij de beste 
14 te plaatsen. Bente heeft 
een prima wedstrijd geturnd 
en ondanks een val van balk 
heeft ze zich weten te plaat-
sen voor de volgende wed-
strijd. Sophie en Sterre heb-
ben zich niet geplaatst voor 
de volgende wedstrijd. Sop-
hie stond na drie toestellen 

       Turnnieuws 
       van Unitas 

links Chiara Garita en rechts Zoë Guit

nog op een 7e plaats, maar 
viel met iets onbelangrijks 
van balk wat haar een heel 
punt kostte en daardoor net 
niet bij de eerste veertien 
kwam.
In de derde ronde waren het 
Linda den Boer, Silvia Berk-
hout en Isa Timmermans die 
mochten laten zien wat ze 
geleerd hadden. De onderlin-
ge verschillen zijn heel klein 
en een klein foutje kan al fa-
taal zijn. Linda den Boer viel 
helaas van balk en viel net 
buiten de beste veertien. Sil-
via en Isa zijn 9e en 13e ge-
worden, maar er zijn nog ge-
noeg verbeterpuntjes waar 
aan gewerkt moet worden.
In de vierde en laatste ronde 
van de dag waren de jeugd 
1 turnsters Zoë Guit en Chi-
ara Garita aan de beurt voor 
hun wedstrijd. Na sprong en 
brug stonden ze niet bij de 
eerste tien en moesten Chi-
ara en Zoë op balk en vloer 
laten zien wat ze in hun mars 
hadden. Nou dat hebben ze 
gedaan hoor. Chiara turnde 
een mooie balkoefening en 
kreeg er een hoog cijfer voor 
en Zoë kreeg zelfs, met val, 
het hoogste cijfer van de dag 
voor. Op vloer vergat Chia-
ra een element, maar kreeg 
toch nog een hoog cijfer en 
Zoë kreeg op vloer ook het 
hoogste cijfer. Zoë eindig-
de deze dag op een eerste 
plaats en Chiara werd keurig 
zevende.
Het was een mooie afsluiting 
van een zeer lange dag.

Uitgeest - Team 4 van TT-
VU was te gast in Beverwijk 
en speelde tegen Rapidity 
13. Helaas was er voor Team 
4 niet veel te halen. Euge-
nie Rasch (foto boven) zorg-
de door haar vast contra-spel 
voor het eerste punt voor Uit-
geest. Huib van Leeuwen be-
gon een zware wedstrijd voor 
het tweede puntje, maar pak-
te het uiteindelijk met gemak. 
Helaas werd het 8-2 voor Ra-
pidity 13 uit Beverwijk. 
Team 1 speelde tegen ASSV1 
in Amstelveen. Deze tegen-
stander was een nummer te 
groot voor onze mannen. Al-
leen Henk Spoelstra wist 2 
partijen te winnen. De eind-
uitslag 8-2 voor Amstelveen.

Team 3 moest tegen Sporting 
SDO 2 uit Hillegom. Spor-
ting kwam maar met 2 men-
sen opdagen, waardoor Uit-
geest alvast 3 punten ca-
deau kreeg. Dennis Janssen 
(foto onder) wist door weer-
galoos spel van zijn twee te-
genstanders te winnen. Ni-
co Baltus viel helaas niet in 
de prijzen, maar het scheel-
de niet veel. Jelle van Werk-
hoven wist zijn eerste par-
tij overtuigend te winnen en 
zijn tweede ging nipt verlo-
ren. Uitgeest wist met 6-4 te 
winnen van de twee mannen 
uit Hillegom. Uitgeest zit in 
een sterke poel en ze maken 
nog kans om in de 4e klasse 
te blijven. (Billy Fatels)

     Tafeltennisnieuws

Uitgeest - Zoals bekend 
spelen wij per seizoen 5 set-
jes van 6 wedstrijden. Afge-
lopen woensdag speelden 
wij de eerste avond van de 
5e en laatste set. Deze zelfde 
wedstrijdavond werd óók ge-
bruikt om het jaarlijkse Rui-
tenboertoernooi te spelen. 
Het Ruitenboer-toernooi? 
Wat is dat nu weer? Dit toer-
nooi is een landelijk toernooi 
waarbij de NBB (de Neder-
landse Bridgebond) spelver-
delingen levert, ik mag wel 
zeggen: uitdágende spelver-
delingen, die worden gebo-
den en gespeeld, en waar-
bij je na afloop commentaar 
van deskundo’s kunt nalezen 
over hoe het spel nou wél ge-
boden en gespeeld had moe-
ten worden. Ik ben altijd een 
voorstander geweest van dit 
soort toernooien  (als ik het 
gemor en gekners der tan-
den hoorde woensdagavond 
was ik een van de weini-
gen) omdat ik dan met mijn 
maat goed kon toetsen aan 
de hand van de verdelingen 

en het commentaar waar in 
ons biedsysteem nog lekken 
zaten. Daar word je immers 
niet dommer van. Maar reeds 
halverwege de wedstrijd-
avond was ook ik om. Je zou 
het bieden en spelen kunnen 
vergelijken met het fietsen 
met vierkante wielen. Ik weet 
niet of u dat wel eens gepro-
beerd heeft, in een of ander 
attractiepark, maar dat is ei-
genlijk helemaal niet leuk. We 
kregen de ene freak-hand na 
de andere. Ik heb nog nooit 
zo vaak een kleur niet gehad 
(renonce), en had je een keer 
een mooie schoppen-ope-
ning dan zat HB-vijfde achter 
jouw opening. En weet je uit 
de statistiek dat snijden op 
de Heer normaal gesproken 
een 50%-kans is, nu was het 
zo dat de snit 100%-fout was. 
Gauss zou zich in zijn graf 
omdraaien! En nu we er toch 
een wiskundige bijhalen, er 
bestaat een manier om met 
vierkante wielen tóch vloei-
end te fietsen. Dat lukt als we 
het wegdek gaan aanpassen 

  Bridgenieuws
en het het model geven van 
een omgekeerde kettinglijn 
(zoek maar even na op inter-
net). En ook het bridgen zou 
aldus met zulke verdelingen 
vloeiend en vlekkeloos gaan, 
maar geen enkel bridgepaar 
past zijn biedsysteem aan 
aan de vierkante-wielen-ver-
delingen van de NBB. Hier-
onder ziet u de 10 paren die, 
de uitslag is een topintegraal, 
het hotseknotse parcours het 
beste hebben doorstaan. 

1. Carien Willemse-Jaap Wil-
lemse 60,80%; 2. Jan Goe-
man-Henk Zwaan 59,41%; 
3. Gré Appelman-Tineke van 
Sambeek 58,58%; 4. Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
58,43%; 5. Henk Groen-Her-
man van Sambeek 57,45%; 6 
.Wies de Wit-Annie Nijman 
57,22%; 7. Wim Nugteren-Nel 
van Bergen 56,50%; 8. Ger-
da Geukes-Tineke Eijking 
56,42%; 9. Marian de Vries-
Truus Jansen 54,98%; 10. Wil 
van der Pol-Ank van der Eng 
54,85. (Paul Wijte)



Programma FC Uitgeest
Woensdag 16 maart
Limmen E2-FC Uitgeest E6 18:00
Kolping Boys F1-FC Uitgeest F1 17:30
Jong Holland F5-FC Uitgeest F5 18:30

Zaterdag 19 maart 
Junioren:
FC Uitgeest B1-HSV B1 14:30
FC Uitgeest B2-Fortuna Wormerv. B2 10:30
KSV B2-FC Uitgeest B4 14:30
FC Uitgeest B5-VVC B5 14:30
FC Uitgeest C1-EDO hfc C1 12:30
FC Uitgeest C2-Vitesse 22 C2 14:45
FC Uitgeest C3-Vitesse 22 C4 12:45
Castricum C3-FC Uitgeest C4 11:00
FC Uitgeest C5-Jong Hercules C1 11:00
FC Uitgeest C6-OFC C2 14:30
ADO ‘20 C9-FC Uitgeest C7 11:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-Kolping Boys MB1 14:30
Berdos MB1-FC Uitgeest MB2 12:30
WSV 30 MB2-FC Uitgeest MB3 14:15
FC Uitgeest MC1-JVC MC1 10:45
FC Uitgeest MC2-Meervogels 31 MC1 13:00
Jong Holland MD1-FC Uitgeest MD1 08:45
DEM ME1-FC Uitgeest ME1 10:00
FC Uitgeest ME2-Vitesse 22 ME1 09:00
Pupillen:
SVA D1-FC Uitgeest D1 10:45
FC Uitgeest D2-Kolping Boys D3 12:00
Purmerend D3-FC Uitgeest D3 11:15
Jong Hercules D1-FC Uitgeest D4 08:30
HSV D6-FC Uitgeest D5 12:30
FC Uitgeest D6-Sporting Krommenie D3 12:45
FC Uitgeest D7-Meervogels 31 D4 09:00
FC Uitgeest E1-Zeeburgia E2 13:30
ADO ‘20 E2-FC Uitgeest E2 09:15
FC Uitgeest E3-DEM E4 10:15
Kennemers E2-FC Uitgeest E4 10:00
FC Uitgeest E5-ADO ‘20 E3 10:15

FC Uitgeest E6-Graftdijk E1 09:00
FC Uitgeest E7-VSV E2 11:30
DEM E8-FC Uitgeest E8 08:30
FC Uitgeest E9-Foresters de E8 11:30
FC Uitgeest E10-ADO ‘20 E7 09:00
Velsen E5-FC Uitgeest E11 09:00
SVA E9-FC Uitgeest E12 11:45
FC Uitgeest F1-Volendam (rkav) F2 11:00
FC Uitgeest F2-Zaandijk F1 10:00
Fortuna Wormerv. F6-FC Uitgeest F3 08:45
DEM F4-FC Uitgeest F4 09:45
Limmen F3-FC Uitgeest F5 09:00
FC Uitgeest F6-Meervogels 31 F4 10:00
Koedijk F13-FC Uitgeest F7 08:45
FC Uitgeest F8-Alliance 22 F8 11:00
Blauw Wit (W) F1-FC Uitgeest F9 09:30
FC Uitgeest F10-Jong Hercules F2 09:00
FC Uitgeest F11-DSS F11 09:00
WK MP 09:00
G-team:
Bloemendaal G1-FC Uitgeest G1 14:00

Zondag 20 maart
Senioren:
FC Uitgeest 1-West Frisia 1 14:00
FC Uitgeest 2-ZAP 2  11:00
FC Uitgeest 3-Limmen 2 10:30
Assendelft 2-FC Uitgeest 4 10:00
SVW 27 4-FC Uitgeest 5 14:00
Kolping Boys 3-FC Uitgeest 6 12:00
FC Uitgeest 7-Foresters de 6  10:30
DSS 6-FC Uitgeest 8 14:00
FC Uitgeest 9-Kolping Boys 10 12:45
FC Uitgeest 11-Beverwijk 5  10:30
FC Uitgeest 13-Kennemers 7  13:00
Dames:
FC Uitgeest VR1-
Haarlem-Kennemerland VR1 12:30
A-junioren:
FC Uitgeest A1-Always Forward A1  10:30
FC Uitgeest A2 -Alcmaria Victrix A2  13:00

FC Uitgeest trekt ‘zuur’ gezicht
Uitgeest - FC Uitgeest trekt 
een zuur gezicht na de twee-
de nederlaag op rij. Was het 
vorige week Stormvogels dat 
dwars zat nu was het ZAP 
dat in de laatste tien minuten 
van de wedstrijd er met de 
volle buit vandoor ging. Dat 
was jammer want juist in de 
tweede helft toonde het elf-
tal van René van Marsber-
gen tegen het stevig aandrin-
gende ZAP mentale weer-
beerbaarheid en vooral veel 
strijdlust. Alleen al op basis 
daarvan verdiende het team 
meer dan het vandaag kreeg. 
Met de nederlaag lijkt de rol 
van FC Uitgeest uitgespeeld 
en kan en moet het team 
zich richten op een zo’n eer-
vol mogelijke klassering in de 
tweede klasse A. Dus, maar 
lekker onbevangen voetbal-
len en hard werken voor een 
goed resultaat de komende 

weken.
FC Uitgeest moest het zon-
dag (en de komende weken) 
doen zonder zijn geblesseer-
de aanvoerder Sander van 
den Helder. Het eerste half 
uur golfde het spel heen en 
weer. Zowel de thuisploeg 
als de bezoekers waren in die 
fase dicht bij een openings-
treffer. Zo mikte in de 6e mi-
nuut linksbuiten Hoep de bal 
uit een moeilijke  hoek tegen 
de paal maar was ook Lester 
Half bijna de gevierde man 
toen hij in de 32e minuut ge-
heel vrij staand voor keeper 
Veen kon uithalen. Helaas 
belandde zijn inzet naast het 
doel. Drie minuten later kon 
hij wel juichend de midden-
stip opzoeken. Goed doorzet-
ten van Joost de Jong eindig-
de met een door keeper Veen 
niet goed verwerkt schot. De 
terugspringende bal werd 

een prooi voor de attente 
Lester Half die niet faalde. 
0-1. FC Uitgeest bleef in de 
fase daarna de betere ploeg 
maar slaagde er vlak voor en 
na rust niet in om een twee-
de treffer op het scorebord te 
krijgen. De mannen uit Anna 
Paulowna werden daardoor 
steeds meer gesterkt in het 
idee dat er vandaag toch echt 
wat te halen viel. FCU werd 
meer en meer naar achteren 
gedrukt maar keeper Sven 
Koning toonde zich voorals-
nog een onneembaar basti-
on. Dat leek te eindigen in de 
68e minuut. Een overtreding 
in het strafschopgebied was 
voor arbiter Evers reden ge-
noeg om de bal op de stip te 
leggen.  Gelukkig was mid-
denvelder Raap zo vriende-
lijk om de bal tegen de paal 
te schieten. Maar in de 87e 
minuut sloeg het noodlot als-
nog toe. Een hard ingescho-
ten bal raakt de arm van de 
nietsvermoedende Emiel Sin-
nige. Wederom strafschop. 
Zuur, maar niets op af te din-
gen. De door Robert slecht 
ingeschoten bal wordt  nog 
gehouden door Sven Koning 
maar helaas ploft het leder 
wederom voor zijn voeten. 
Herkansing en raak. 1-1.
In de daarop volgende hec-
tische slotfase kregen beide 
teams grote kans op de over-
winning maar het was ten-
slotte weer Robert van ZAP 
die zich tot matchwinner ont-
popte. Slim weglopen ach-
ter de rug van een verdedi-
ger, beslist hij in de 95e mi-
nuut de wedstrijd. 2-1. De 
grimassen op de gezichten 
van de FC Uitgeest spelers 
na het laatste fluitsignaal als 
gevolg van de late treffer wa-
ren die als van een klein kind 
dat een lepel citroensap naar 
binnen krijgt. De moegestre-
den Sven de Wit, symbool van 
werklust vandaag, hing na af-
loop maar wat over het hek 
tegen zijn vriendin aan. Alles 
was verzuurd aan hem.
Toch verdient het team een 
compliment want ze hebben-
op zijn minst gestreden voor 
wat ze waard waren. Maar ja, 
voetbal kan een heel wreed 
spelletje zijn als dat kleine 
beetje geluk ontbeert. Kop 
op, gewoon op naar het “zoet 
der overwinning”. Volgende 
week thuis tegen West Frisia 
de volgende afspraak. (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, T.uit 
den Boogaard, E. Sinni-
ge, Vrouwe, de Wit, Olgers 
(80e T. Sinnige), de Jong, 
Half, Koedijk (69e Post), 
Duijn (86e van Rossum).

FC Uitgeest Vrouwen 1 
piekt op juiste moment
Uitgeest - FC Uitgeest heeft 
revanche genomen op Zee-
vogels, de ploeg waar eer-
der dit seizoen als enige van 
werd verloren. Binnen 15 mi-
nuten stond dankzij Anouk 
de Goede en Danielle Kor-
tekaas de 0-2 op het score-
bord. De daarop volgende 
fase was Zeevogels de bo-
venliggende partij zonder 
dat Zeevogels hier veel voor 
hoefde te doen. Ieder mo-
ment van balbezit na de om-
schakeling leverde Uitgeest 
de bal in bij een Zeevogels 
speelster. Het was aan de so-
lide defensie van FC Uitgeest 
te danken dat Zeevogels het 
vele balbezit niet kon omzet-
ten in kansen. Laatste vrouw 
Dewy Brandjes elimineer-
de iedere aanvalspoging van 
Zeevogels.
Na rust was een heel ander 
FC Uitgeest te zien. Meer rust 
bij balbezit zorgde ervoor dat 
de FC Uitgeest spitsen de 
gelegenheid kregen om po-
sitie te kiezen in plaats van 
dat zij de bal onverwachts 
aangespeeld kregen. De 0-3 
was een goal uit het boek-
je. Een aanval over de vleu-
gel waarbij Sophie Walsmit 
een goede combinatie opzet-
te met Bo Smit waarna een 
strakke voorzet perfect inge-
kopt werd door Danielle Kor-

tekaas. Ook de 0-4 was een 
goal om in te lijsten. Roos 
Vrouwe leverde een spat zui-
vere voorzet af aan Bo Smit 
die beheerst afrondde. In de 
70e minuut was het verzet 
van Zeevogels definitief ge-
broken. Anouk de Goede en 
Eva Schavemaker zorgden 
voor de 0-6. Helaas voor ge-
legenheidskeeper Roxanne 
Kortkaas moest zij in de laat-
ste minuut toch nog een te-
gengoal incasseren.
 
Woman of the match: Roos 
Vrouwe. Zowel links als rechts 
in de verdediging verdedigend 
foutloos

Jeugdlid TTVU in de prijzen
Uitgeest - Op 13 maart werd 
door tafeltennisvereniging 
Castricum een toernooi ge-
organiseerd voor jeugdle-
den van 8 tot 12 jaar die geen 
competitie spelen. De deel-
nemers werden hartelijk in 
het mooie clubhuis van de 
vereniging ontvangen. Do-
rien Dekker vertegenwoor-
digde TTV Uitgeest en heeft 
prima gespeeld. Van de 8 

partijtjes werden er 5 gewon-
nen, met als resultaat de der-
de plaats! Uiteraard ging het 
voornamelijk om het plezier 
en om ervaring op te doen. 
De deelnemers wisten een 
spannende en vooral spor-
tieve sfeer aan elkaar en voor 
het publiek te creëren.
Op de foto van de prijsuit-
reiking staat Dorien rechts 
vooraan.
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Burgerlijke stand

geBOren

Marin Cecilia anna groen, 

dochter van n.P. groen en 

M.g.a.B. groen

jaime Vaarith Overeem, 

zoon van C.V.  Overeem en l. 

schipper

Bregje Paulien schuddeboom, 

dochter van r.W. schudde-

boom en a.n. gosliga

OVerleden

j.r. lamberts-Bakker, 93 jaar

1000 leden voor 
Whatsapp groepen uitgeest
Op dinsdag 8 maart is het 1000ste lid toegevoegd aan de BurgerAlert 
Whatsapp Groepen Uitgeest. Twee jaar terug is door een aantal inwoners 
van Uitgeest ‘BurgerAlert Whatsapp Groepen’ gestart. Het doel: met el-
kaar waakzaam zijn in je eigen omgeving en verdachte situaties met el-
kaar delen. Hiermee wil men bereiken dat dieven geen kans krijgen. En 
inmiddels zijn meer dan 1000 inwoners van Uitgeest aangesloten bij de 
verschillende groepen. 

Het idee is als volgt: stuur een privébericht naar de Facebookpagina of e-
mailadres van 112-Uitgeest, met daarin uw mobiele nummer, en u wordt 
toegevoegd in een van de groepen. De berichten die in de groepen wor-
den verspreid, worden ook direct gedeeld met wijkagent Frans Pals. Be-
gin januari hadden de BurgerAlert Whatsapp Groepen nog een groot aan-
deel in de aanhouding van twee fietsendieven in Uitgeest. Ze werden op 
heterdaad betrapt en konden na het delen van informatie in de groepen 
worden aangehouden. 

De BurgerAlert Whatsapp Groepen zijn ook actief in Heiloo, Akersloot en 
Limmen, en de beheerders van de groepen zijn samen de HAUL-groep 
aangegaan. Hierdoor kan informatie snel worden uitgewisseld als een 
verdacht persoon de gemeentegrens over gaat. Gezamenlijk tellen de 
groepen ruim 3000 leden.

stemlokaal gesloten
Het stemlokaal in het gebouw van speeltuinvereniging Kindervreugd 
aan het Narcissenpad is niet beschikbaar voor het komende referendum. 
Wel zal er op het parkeerterrein een kantoorunit worden geplaatst waar 
u kunt stemmen. Direct omwonenden 
krijgen binnenkort een brief waarin de 
plaats bekend wordt gemaakt en de me-
dewerking wordt verzocht om de auto 
elders te parkeren.

Woensdag 6 april is het referendum inza-
ke het associatieverdrag met Oekraïne

Wethouder Judie Kloosterman veegt het terras aan bij Woonzorgcentrum 
Geesterheem (foto: gemeente Uitgeest)

Wethouder en ambtenaren steken 
handen uit de mouwen voor nldoet
Vrijdag 11 maart hebben wethouder Judie Kloosterman en een groep 
ambtenaren meegedaan aan de grootste vrijwilligersactie van Neder-
land. NLdoet heeft dit jaar weer duizenden Nederlanders bereid gevon-
den zich in te zetten voor kleine klussen in de buurt. In Uitgeest werden 
de terrassen en de bloembakken van Woonzorgcentrum Geesterheem 
aangepakt. Onkruid werd verwijderd en tuinmeubilair schoongemaakt 
en de viooltjes werden geplant. Nadat enkele uren later de werkzaam-
heden waren afgerond, kregen de vrijwilligers een oorkonde uit handen 
van Anet Hardebol, activiteitenbegeleidster van de ViVa! Zorggroep. Ook 
op andere plekken in Uitgeest waren dit weekend vrijwilligers actief: on-
der andere het schoonmaken van molen De Kat en het aanpakken van 
het schoolplein van basisschool De Molenhoek stonden op het program-
ma. Bij zwembad De Zien werd een nieuw beachvolleybalveld aangelegd 
voor het aankomende zomerseizoen.

Provinciale staten wil 
herbenoeming remkes
De termijn van de heer Johan Remkes loopt af. Sinds 1 juli 2010 is hij 
commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. Dit betreft 
een functie voor de duur van zes jaar, tot 1 juli 2016. Zelf heeft hij in 
oktober 2015 te kennen gegeven dat hij zich graag beschikbaar stelt 
voor een tweede ambtstermijn. Hierna zijn Provinciale Staten een benoe-
mingsprocedure gestart en deze is nu afgerond.
In het besloten deel van de vergadering van de Provinciale Staten van 
maandag 7 maart hebben de Staten positief geadviseerd over de her-
benoeming. De aanbeveling van Provinciale Staten wordt gestuurd aan 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. De minister 
draagt bij positief advies de commissaris van de Koning voor herbenoe-
ming voor aan de Koning.
De tweede ambtstermijn van de heer Remkes als commissaris van de Ko-
ning gaat in per 1 juli 2016.

Commissie Bezwaarschriften
Maandag 21 maart vanaf 19.30 uur vergadert de commissie Bezwaar- en 
Beroepschriften in de raadzaal van het gemeentehuis. Een deel van deze 
vergadering is openbaar, u bent van harte uitgenodigd om hierbij aan-
wezig te zijn. Aan bod komt onder andere een bezwaarschrift tegen de 
afwijzing door het college van een aangevraagde omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van een dakkapel aan De Melksuiker.

Ophaaldata gft-afval

in week 11 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude dorp en bedrijventerrein:  maandag 21 maart
de kleis en Waldijk:  woensdag 23 maart
de koog:  donderdag 24 maart
Buitengebied, uitgeesterweg:  vrijdag 25 maart

Vrijdag 25 maart wordt het plastic en kunststof afval weer 
opgehaald. Zet uw plastic afval vóór 7.00 uur buiten. nieuwe 
afvalzakken bestelt u via zakkenvoorplastic.nl of haalt u bij 
de gemeente.
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